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Szavazással egy jó ügyért 
 
Egy MEOSZ-egyesület, az ÖNÉ is versenyez azért a félmillió Ft-ért, amelyet a legtöbb 

szavazatot gyűjtő 10 szervezet fog megkapni a DM-től. Július 15-ig lehet szavazni erre a 

linkre, majd a kék körbe kattintva: 

 

https://www.dm-egyuttegymasert.hu/hu/jotettekkel-egy-jobb-vilagert/beerkezett-

palyazatok/#5488 

 

 

Az ÖNÉ pályázatának címe: “FŐZŐSULI ÉS EGYÜTT-EGYMÁSÉRT NAP 

KEREKESSZÉKES DIÁKOKNAK”.   

Rövid összefoglalása: „Főzősulit tervezünk székhelyünkön, a Mozgássérült Emberek 

Rehabilitációs Központja épületében. Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és 

Szakközépiskola diákjai is itt tanulnak, többen itt is laknak. 30 főre tervezzük 5 alkalommal 

https://www.dm-egyuttegymasert.hu/hu/jotettekkel-egy-jobb-vilagert/beerkezett-palyazatok/#5488
https://www.dm-egyuttegymasert.hu/hu/jotettekkel-egy-jobb-vilagert/beerkezett-palyazatok/#5488


egy olyan speciális tankonyhában, amelyet a kerekesszék magasságához alakítottak ki. Ezt mi 

működtetjük 7. éve. 

Mikulás napon Együtt-egymásért napot is tartunk régóta, ahol 50 diákot megajándékozunk.” 

 

Segítsük egymást, álljunk ki a kerekesszékes emberek jobb életminőségéért! 
 

forrás: ÖNÉ 

 

 

 

 

Álomszerű vízi vidámpark nyílt kerekesszékes gyermekeknek 
 

Mozgáskorlátozott, illetve mentális problémákkal küzdő gyermekek számára nyílt vízi 

vidámpark a texasi San Antonióban. A világon egyedülállónak számító, 

akadálymentesített parkban nem szednek belépődíjat a sérült gyerekektől, sőt, még 

kutyát is vihetnek magukkal. 
 

Mozgássérültek számára a nyaralás, az utazás mind-mind komplikáltabb, mint egészséges 

társaiknak. Egy texasi vízipark azonban eltökélte, hogy olyan helyet hoz létre, ahol mindenki 

jól érezheti magát – írja az Independent. 

A 17 millió dollárból felépült vízi vidámpark a Morgan's Wonderland nevű, 2010-ben nyílt 

élménypark kiegészítése, melyet testi illetve szellemi fogyatékkal élő lányuk, Morgan után 

nevezett el a tulajdonos pár. „Mindkét park a befogadás szellemében készült. A tervezésnél 

természetesen odafigyeltünk a sérült gyermekek igényeire, de ez egy olyan hely, ahol 

mindenki jól érezheti magát” – fogalmazott az egyik alapító. 

 

A vízi vidámpark számos attrakcióval büszkélkedik. Egyebek mellett egy képzeletbeli 

dzsungelt átszelő „folyón" hajókázhatnak a gyerekek, de van trópusi szigetre emlékeztető 

játszótér, illetve gejzír, apró vízágyúk és billenővödrök is.  

 

 
Galéria: Vízi vidámpark nyílt kerekesszékes gyermekeknekFotó: Robin Jerstad/ / Jerstad Photographics 

http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/morgans-inspiration-island-disabled-waterpark-texas-accessible-travel-theme-park-disabilities-a7792931.html
http://galeria.travelo.hu/tavol/2017/07/04/vizi_vidampark_nyilt_kerekesszekes_gyermekeknek/
http://galeria.travelo.hu/tavol/2017/07/04/vizi_vidampark_nyilt_kerekesszekes_gyermekeknek/


A tervezők mindenre gondoltak: a víz hőmérséklete a gyerekek igényeinek megfelelően 

bármikor állítható, a zajra érzékeny látogatók számára pedig „csendes sarkokat” alakítottak ki. 

Sőt, minden gyerek chipes karkötőt kap a bejáratnál, így a szülők könnyen megtalálhatják 

elcsatangolt csemetéiket. A park vízálló, sűrített levegővel működő kerekesszékeket biztosít a 

mozgássérült gyermekkel érkezők számára, sőt a vakvezető kutyákat is beengedik a park 

legtöbb területére. A székek szintén ingyenesek, és csak feleannyi a súlyuk, mint 

akkumulátoros társaiknak. 

 

 
Galéria: Vízi vidámpark nyílt kerekesszékes gyermekeknekFotó: Robin Jerstad/ / Jerstad Photographics 

A különleges vidámpark a tervek szerint augusztus közepéig minden nap nyitva tart, 

utána pedig hétvégente várja az érdeklődőket. 

 
forrás: http://travelo.hu/csaladbarat/2017/07/05/vizi_vidampark/ 

 

 

 

 

Ha dolgozom D minősítéssel, elveszíthetem az ellátásokat? 

D kategóriás rokkantsági ellátásban részesülök 2017. június 1-től. A munkáltatómmal 

úgy állapodtunk meg, hogy augusztus 1-től fogok 6 órás munkarendben dolgozni a 

korábbi 8 óra helyett, hogy a 3 hónapos 150%-ös jövedelemkorlát ne érintsen. De most 

elbizonytalanodtam, hiszen júniusban már megkaptam a rokkantsági ellátást, s a 8 órás 

munkavégzés utáni (igaz májusi) munkabért is. Így augusztusban már a 3. hónap lenne, 

hogy a rokkantsági ellátás mellett teljes fizetést kapok, mégha az a júliusi fizetésem is. 

Elveszíthetem az ellátásokat, miközben szeptembertől már csak 6 órás fizetést 

folyósítanak? 

 

http://galeria.travelo.hu/tavol/2017/07/04/vizi_vidampark_nyilt_kerekesszekes_gyermekeknek/
http://galeria.travelo.hu/tavol/2017/07/04/vizi_vidampark_nyilt_kerekesszekes_gyermekeknek/


 

 

 
Ahogy Ön is mondja, az ellátás melletti munkavégzés esetén arra kell ügyelni, hogy az ellátás 

melletti bruttó keresete összege három egymást követő hónap mindegyikében ne legyen 

magasabb, mint a mindenkori minimálbér másfélszerese. Az ellátást tehát abban az esetben 

szüntetik meg, ha az Ön részére három egymást követő hónapban ellátást is folyósítanak, és a 

minimálbér másfélszeresét meghaladó bért is (ebben nem az utalás dátuma, hanem az a 

mérvadó, hogy az utalás mely havi bérre vonatkozik) - azaz ha az Ön júniusi, júliusi havi bére 

meghaladja a keresetkorlátot, de az augusztusi nem, akkor az nem fog problémát okozni. 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/ha-dolgozom-d-minstssel--elveszthetem-az-elltsokat-20170705.html 

 

 

 

 

Rokkantsági ellátottként vállalhatok-e 10 órás munkát? 

Jelenleg egy munkahelyen foglalkoztatnak 4h-ban minimálbérért. Kaptam egy másik 

állásajánlatot egy másik cégtől, ahol 6h-ban foglalkoztatnának, az ennek a munkaidőnek 

megfelelő szintén minimálbérért. A két munkahelyen szerzett jövedelem nettóban így 

sem haladja meg a jelenlegi minimálbér összegének a 150%-át."A rokkantsági ellátás és 

a rehabilitációs ellátás melletti munkavégzés szabályai 2016. május 1-jétől egységessé 

váltak, idén viszont a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős emelése 

következtében kedvezően változtak a jövedelemkorlát összegei. E jövedelemkorlát 

szerint a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban 

részesülő keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő hónapon 

keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát, idén a 15 százalékkal, 127 ezer 500 

forintra emelkedett minimálbér másfélszeresét, azaz a 191 ezer 250 forintot..."Azaz, 

akár teljes munkaidőben is végezhetnek keresőtevékenységet azok, akik ebben az 

ellátástípusban részesülnek: amennyiben ők és munkáltatóik úgy ítélik meg, hogy 

egészségi állapotuk ezt engedi, csak a keresetkorlát szabhat gátat 

munkatevékenységüknek......" A kérdésem a következők lennének ezzel kapcsolatban: 

Rokkantsági ellátottként vállalhatok-e munkát 4+6=10h-ban, esetleg többet? Van e 

munkavégzésnek időbeli korlátja? 

A jelenleg hatályos (2016. május 1-től érvényben levő) jogszabályok nem korlátozzák a 

rokkantsági ellátás mellett ledolgozható órák számát (korábban is csak keresetkorlát volt 

érvényben). Amennyiben (egészségügyi megfontolások alapján) Ön és munkáltatói is úgy 

ítélik meg, hogy alkalmas a 4, illetve a 6, azaz összesen 10 órás foglalkoztatásra, ennek 

alapvetően semmi jogi akadálya nincsen. 

Csak arra kell ügyelni, hogy az ellátás melletti bruttó keresete összege három egymást követő 

hónap mindegyikében ne legyen magasabb, mint a mindenkori (bruttó) minimálbér 

másfélszerese. Ha a jövedelem három egymást követő hónap mindegyikében túllépné a 

korlátot, akkor az ellátást megszüntetik. 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/rokkantsgi-elltottknt-vllalhatok-e-10-rs-munkt-20170705.html 

 

 

 

 



 

 

 

ÜZENJÜK BALOG ZOLTÁNNAK, HOGY Ő IS MEGÉRTSE: A 

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ GYEREKEK IS TANULNI AKARNAK! 

 

 
 
Képzeld el, hogy van egy sugárzó tekintetű, kedves és kitartó gyermeked, akit 

nagyon szeretsz. Képzeld el, hogy kisgyermeked súlyos-halmozott fogyatékossággal 

él: nem tud beszélni, járni, értelmileg akadályozott. Szeretnéd, hogy más 

gyerekekhez hasonlóan iskolába járjon, tanuljon, fejlődjön. De nincs iskola, nincs 

férőhely... 

 

Vagy van iskola, de 70 km-re az otthonotoktól. Minden hétköznap reggel utaznotok 

kell. Senki sem segít.   

 

Vagy van iskola, de a gyermekeddel rosszul bánnak: nem adnak neki pépes ételt, nem 

teszik tisztába. Gyermeked kolonc a nyakukon: megkérnek, hogy minden nap délben menj 

el érte és hozd haza. 

 

Vagy otthon kell tanulnia a gyermekednek. Úgy nő fel, hogy nem lehet együtt a 

társaival, sosem lesz egy osztályközösség része. Az utazó gyógypedagógus csak heti 7 

órában tud foglalkozni vele a törvényileg ajánlott 20 helyett. De ezzel még szerencsésnek 

is mondhatjátok magatokat. 

 

Vagy szociális bentlakásos intézetbe kell mennie a gyermekednek. De fejlesztést ott is 

csak papíron kap. A hétvégéket tölthetitek együtt, nagyon hiányoztok egymásnak.   

  

 3500-4000 súlyos-halmozott fogyatékossággal élő gyermek és családja 

számára ma Magyarországon ezek a választási lehetőségek, nincs más - 

emberhez méltó - opció.   
  

http://ataszjelenti.blog.hu/2017/07/05/uzenjuk_balog_zoltannak_hogy_o_is_megertse_a_fogyatekos_gyerekek_is_tanulni_akarnak
http://ataszjelenti.blog.hu/2017/07/05/uzenjuk_balog_zoltannak_hogy_o_is_megertse_a_fogyatekos_gyerekek_is_tanulni_akarnak


Az ombudsman a napokban nyilvánosságra hozott jelentésében részletesen és alaposan 

elemezte a kilátástalannak tűnő helyzetet, élesen rávilágítva megannyi rendszerszintű 

problémára. 

 

Egyúttal felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegyen meg minden szükséges 

intézkedést, hogy a tényleges oktatás feltételei biztosítva legyenek.   

 

Hogy mik legyenek ezek a konkrét intézkedések?  

Itt a történet egy picit megáll, ez a jelentés legvégén, az ajánlások között nem kerül 

bővebb kifejtésre. 

Persze minden kiderül a magas színvonalú és precízen megírt jelentés figyelmes 

olvasásából. De mindig ott a léha csábítás, hogy az ember átugorja a hosszú oldalakat és 

rögtön az írás végére lapozzon. Ez a csábítás pedig olyannyira emberi, hogy időnként 

minden embert elgyengít, talán még a minisztereket is.   

  

Mi most segítünk Balog Zoltánnak és összefoglaljuk azokat a konkrét 

intézkedéseket, amiket haladéktalanul meg kéne tennie azért, hogy a 

fogyatékossággal élő gyermekek oktatáshoz való jogát végre 

maradéktalanul biztosítsák!  
 
forrás: 

http://ataszjelenti.blog.hu/2017/07/05/uzenjuk_balog_zoltannak_hogy_o_is_megertse_a_fogyatekos_gyerekek_i

s_tanulni_akarnak 

 

 

 

 

„Ha elesek, kétszer olyan erővel kelek fel" - Sors Tamás szívszorító 

története 
 

 

Csak pozitívan! Mit tanulhatunk egy paralimpiai bajnoktól? A kitartás és a pozitív 

hozzáállás élő példája Sors Tamás, akinek küzdelmeiről, életének meghatározó 

pillanatairól készült megható kisfilm! 

2017 nyara a vizes sportokról, a vízről szól és ezúttal a Zwack Unicum is ehhez a témához 

kapcsolódik, mégpedig úgy, hogy hű marad a márka a már évtizedek óta jelmondatának 

számító „Csak pozitívan!” üzenetéhez. Egy olyan történetet, életutat mutat be, amely 

példaként szolgálhat minden embernek, aki céljainak eléréséhez motivációt keres. Sors Tamás 

nemcsak szavakkal, de tettekkel is bizonyíthatja, hogy az életben az a legfontosabb, hogy 

bízzunk magunkban és a kitűzött céljainkért nap, mint nap keményen megdolgozzunk. 

videó: https://youtu.be/Foa7xuiqSUI 

 

https://www.ajbh.hu/documents/10180/2602747/Jelent%C3%A9s+a+fogyat%C3%A9kos+gyermekek+oktat%C3%A1s%C3%A1nak+k%C3%A9rd%C3%A9s%C3%A9ben+1672_2017/4dc25369-2682-71ac-70e8-f2313a3f42b5?version=1.0
https://youtu.be/Foa7xuiqSUI


Tamás – bár nehezített pályán indult - soha nem érezte úgy, hogy testi fogyatékossága miatt 

lemarad valamiről vagy nem tud teljes életet élni.  

Sors Tamás többszörös paralimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó az élő példa arra, hogy 

pozitív hozzáállással, elszántsággal és kemény munkával mennyi mindent el lehet érni. 

forrás: http://www.blikk.hu/sport/vizes-vb/sors-tamas-szivszorito-tortenete/5k427v4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 
                    

 

 

 
 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

 

www.meosz.hu 

 

Videóink rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

